
 

 

 

 
GOLFKLÚBBURINN DALBÚI 
SKÝRSLA MÓTANEFNDAR  

2020 
 

Í mótanefnd Dalbúa 2020 voru Ásbjörn Sveinbjörnsson, Gísli B. Ívarson, Helgi Einarsson og Ragnar Þórisson. 



  
 

Jónsmessumót  GD  
Jónsmessumót GD fór fram í blíðskaparveðri 22.júní, og lék góður hópur félagsmanna og gesta 18 holur eftir 
Greensome-fyrirkomulagi. Reyndist mótið hin besta skemmtun fyrir þátttakendur, sem nutu sín vel við góðar 
aðstæður, þar sem völlurinn var í prýðilegu standi, og veðrið hlýtt og gott. 
Sigurvegarar í mótinu voru: 
Í fyrsta sæti Helgi Jökull Hilmarsson og Sveinn Ingvarsson  
Í öðru sæti Antony Karl Flores og Eyjólfur Óli Jónsson  
Í þriðja sæti Ragnar Þórisson og Sæmundur Árnason 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

Meistaramót  Dalbúa  

  
 

Meistaramót Dalbúa var haldið 11.júlí í blíðskaparveðri og góðum félagsskap! Leikinn var höggleikur með og 
án forgjafar.  
Úrslit konur: 
Í fyrsta sæti Sigrún María Ingimundardóttir 
Í öðru sæti Petrína Freyja Sigurðardóttir 
Í þriðja sæti Heiðrún Hauksdóttir 
Úrslit karlar: 
Í fyrsta sæti Antony Karl Flores 
Í öðru sæti Böðvar Þórisson 
Í þriðja sæti Jón Hilmarsson 
Klúbbmeistarar þetta árið eru Sigrún María Ingimundardóttir og Antony Karl Flores. Óskum við þeim innilega 
til hamingju með titlana.  
Þátttökufjöldi 19    

    



 
 

Kvennamót  Dalbúa  

  
  

 
 
 

Kvennamót Dalbúa var haldið sunnurdaginn 19. júlí í alveg frábæru veðri.  
Eins og undanfarin ár voru veglegir vinningar frá Lavera (K. Kjartansson) og einnig voru teiggjafir frá Lavera. 
Þessar snyrtivörur eru lífrænt vottaðr og afar góðar. 
Konur skemmtu sér vel í skemmtilegu 9 holu móti, mikið talað og hlegið! Súpa og brauðbollur runnu ljúft 
niður að leik loknum sem konur snæddu úti á palli. 
Kvennamót Dalbúa hafa notið vinsælda síðustu ár, enda allar konur velkomnar. 
 
Vinningshafar eru: 
1. sæti: Hólmfríður M Konráðsdóttir 
2. sæti: Guðbjörg Ingólfsdóttir 
3. sæti: Halldóra Elíasdóttir 
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Opna  Laugarvatns  Fontana  mótið  

Opna Laugarvatns Fontana mótið fór fram laugardagin 15.ágúst í fínu veðri. 
Mótið er haldið í samstarfi við einn af aðalstyrktaraðilum Dalbúa, Laugarvatn Fontana. 
Keppt var í punktakeppni karla og kvenna með forgjöf. 
Veglegir vinningar voru veittir fyrir fyrstu þrjú sætin bæði í karla- og kvennaflokki í boði Laugarvatn Fontana, auk 
þess sem veitt verða verðlaun fyrir lengsta upphafshögg karla og kvenna á valinni braut og fyrir að vera næst holu í 
upphafshöggi á par 3 brautum vallarins. 
Úrslit konur: 
1.sæti – Kristín Þórisdóttir 
2.sæti – Laaufey Valgerður Oddsdóttir 
3.sæti – Heiðrún Hauksdóttir 
Úrslit karlar: 
1.sæti – Örn Ólafsson 
2.sæti – Eyjólfur Óli Jónsson 
3.sæti – Anthony Karl Flores 
 

  
  



  
  

Styrktarmót  Símans  og  Dalbúa  
Styrktarmót Símans og Dalbúa var haldið laugardaginn 29.ágúst í mildu veðri en rigningu, en það spillti ekki fyrir 
annars skemmtilegu móti. Eftir mótið voru grillaðir hamborgarar. 
Mótið var 18 holu Texas scramble, þar sem tveir voru saman í liði. 
Úrslit: 
1.sæti: Bragi Dór Hafþórsson og Sigurður Orri Hafþórsson 
2.sæti: Guðni Björnsson og Jón Jónsson 
3.sæti: Ríkharður Hrafnkelsson og Katrín Herta Hafsteinsdóttir 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



  
  

Lokamót  Dalbúa  
Lokamót Dalbúa var haldið 19. september. Mótið var létt og skemmtilegt og vinningarnir stór glæsilegir en við 
leituðum til nágranna fyrirækja um vinninga og gekk að ágætlega en við getum gert meira að því næsta vetur. Við í 
stjórn GD þökkum honum kærlega fyrir það. 
Vinningshafar voru: 
1.sæti - Helgi Einarsson 
2.sæti - Óskar Svavarsson 
3.sæti - Ásbjörn Sveinbjörnsson 
  



  
  
  

Mótanefnd  2020  
Í mótanefnd  2020 voru Ásbjörn Sveinbjörnsson formaður og Gísli B. Ívarsson, Helgi Einarsson og Ragnar 
Þórsson. 
Við vorum með sex mót í sumar og það var aukning á þátttakendum milli ára sem er gott þrátt fyrir að við værum 
með einu móti færra en 2019. 
Það var áskorun að taka í notkun Golfboxið það voru nokkir hnökrar í byrjun en það slípaðist þegar leið á sumarið. 
Golfboxið er frábært tól til að halda utan um mót og í vetur ættum við að sökkva okkur ofan í Golfboxið og læra 
hvernig það getur hjálpa okkur. Það getur sparað okkur vinnu við mótin í náinni framtíð. 
Við viljum þakka öllum þátttakendum fyrir sumarið og sérstkalega fá Bryndís, Antony, Eyjólfur og Haraldur 
frábærar þakkir fyrir að halda vellinum okkar við þannig fáum við fleira fólk inn á völlinn það viljum við. 
 
Höldum áfram 
 


